
PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 

Az 1973. évi Országos Diáknapok 
Népra jz i és Nyelvjárási 

Gyű j tőpályázatár ól 

1. Az Országos Diáknapoknak ez a sajátos jellegű pályázata még a 
Diáknapok országos rendszerének kidolgozását megelőzően, a Helikoni 
Ünnepségekhez kapcsolódva alakult ki. Kezdettől fogva szerves része 
volt a minden évben meghirdetett Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat ifjúsági tagozatának. Az Országos Diáknapok szellemi 
olimpiáján erkölcsi elismerést nyert pályamunkák (a Honismereti Híradó 
1973. 1—2. számában olvasható pályázati felhívásoknak megfelelően) ma 
is pénzbeli díjazásban részesülhetnek a pályázat megyei és országos fo-
kozatán. (Éppen ezért kell eljutnia a pályamunkánk 1—1 példányának 
a Néprajzi Múzeumba, illetőleg a megyei múzeumigazgatóságokhoz. — 
A központi bíráló bizottsághoz felküldött pályaművek esetében ez auto-
matikusan megtörténik. A megyében maradt eredeti- és másodpéldányo-
kat a megyei KISZ Bizottságok továbbítják a megyei múzeumigazga-
tóságoknak.) 

A néprajzi és nyelvjárási pályázatoknak — minthogy eredeti helyszíni 
gyűjtésű, hiteles anyagot tartalmaznak — a szakmai körök által kez-
dettől fogva megbecsült tudománysegítő jellegük van. Éppen ez ad fo-
kozott jelentőséget a birtokában hangsúlyozott módszertani követelmé-
nyeknek (az adatközlőkre és a forrásokra való gondos hivatkozásnak, a 
nyelvjárási szóanyag kellő szakszerűségű megörökítésének stb.), s éppen 
ezért örvendetes az egymást követő pályázatok során a szakszerűségre 
való törekvésben folyamatosan mutatkozó fejlődés. 

2. A pályázatra az 5 Országos Diáknap területéről 139 pályamunka ér-
kezett be a bíráló bizottsághoz, összesen kb. 4700 lap terjedelemben, 
nagyszámú fényképpel, rajzzal, térképpel, kottával és számos hangfel-
vétellel. 

Gyűjtőpályázat, területileg illetékes megyei ifjúsági tagozatán vala-
milyen jutalmazásban részesüljön. 

Közülük arany fokozatot nyert 49 pályamunka 

168 



(1971-ben 32) 
ezüst fokozatot nyert 48 pályamunka 

(1971-ben 48) 
bronz fokozatott nyert 28 pályamunka 

(1971-ben 60) 
fokozatot nern kapott 13 pályamunka 

(1971-ben 31 — az akkor dicséretet nyert 36 pá-
lyamunkát is számítva 67.) 

Az idei pályamunkák száma kisebb a legutóbbi diáknapi pályázatokra 
beküldőiteknél, ez azonban abból adódik, hogy a megyék — az idei 
bírálati rendszernek megfelelően — a megítélésük szerint fokozat el-
nyerésére nem esélyes pályamunkákat visszatartották. (így pl. a ko-
rábbi pályázatokon is élenjáró Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből pl. pót-
lólag még 32 pályamunkát küldtek fel, s ezek túlnyomó része egyáltalán 
nem értéktelen, jelentős mennyiségű felhasználható adalékokat tartal-
maznak, s köztük nem egy esélyes arra, hogy az Országos) s az is lehet-
séges, hogy egyesi megyék bizonytalanok voltak a központi bírálatra to-
vábbítható pályamunkák száma tekintetében. 

3. A pályázók az ország 55 iskolájából kerültek ki. Az iskolák rész-
vételét tekintve örvendetes, hogy egyesek közülük idén is megőrizték 
korábbi előkelő pályázati helyezüket, vagy még fokozni is tudták pálya-
munkáik színvonalát (pl. a pécsi Pollack Mihály Építőipari Technikum 
vagy a győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola), továbbá, hogy 
korábban nem vagy gyengébben szerepelt iskolák is jelentkeztek, ille-
tőleg előre törtek a pályázaton (pl. a veszprémi Lovassy László Gimná-
zium), s nem utolsó sorban, hogy ú j iskola- és szakkör-típusok pl. 
egészségügyi szakközépiskola, szakmunkástanuló intézet, kémia-biológia 
szakkör) pályázói is jelentkeztek. Sajnálatos viszont, hogy egyes, koráb-
ban eredményesen szerepelt iskolák (pl. a Putnoki Gimnázium vagy a 
polgári József Attila Gimnázium) tanulóinak pályamunkáit nélkülözni 
kellett, valamint, hogy Pest megye területéről egyetlen pályamunka sem 
érkezett be központi bírálatra. (Ahogy utólag kiderült, itt történtek 
technikai hibák is.) 

4. A pályamunkák tematikai megoszlása a résztvevők sokoldalú ér-
deklődéséről tanúskodik, s örvendetes, hogy a kutatás számára fontos, 
időszerű, s ezért az elmúlt pályázatokon is ajánlott témák feldolgozásai 
is meglehetős súllyal szerepelnek az idei pályázaton is. így pl. a hagyo-
mányos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának és szókincsének, a nép-
rajzi- és nyelvjáráskutatás számára egyaránt értékes, a kiadott útmutató 
füzetek (Szántás-vetés, Aratás, Hordás-nyomtatás-cséplés) szerint végzett 
feldolgozásai, a népi építészettel foglalkozó színvonalas pályaművek (s 
nemcsak a szakmailag érdekelt és felkészült építőipari szakközépiskolák 
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egyikéből, hanem más iskolatípusból is). Különösen örvendetes, hogy a 
népi gyógyászat témaköréből, amelyet a hivatásos szakemberek az utóbbi 
évekig nem kutathat tak kellő intenzitással, a korábbinál nagyobb számú 
s amellett igen értékes anyagot is tartalmazó pályaművek érkeztek ba. 
Sajnálatos viszont, hogy a néphit és a népköltészet kutatásának, valamint 
a falu átalakulása vizsgálatának szempontjából egyaránt igen jelentős 
hiedelemmonda-kutatás (amelyhez az utóbbi évek pályázatai igen érté-
kes anyaggal járultak hozzá) az idei pályázaton mind mennyiségben, 
mind minőségben kisebb súllyal szerepel. 

A pályázati témák megoszlásában egyébként a földrajzi- és személy-
nevek, a hagyományos gazdálkodás, a népi gyógyítás, a népi kisiparok, 
a lakodalmi és egyéb szokások, valamint a népi építkezés és házberen-
dezés témakörének feldolgozása járt élen. 

Az idei pályázaton növekedett a kollektív készítésű (szakkörök, gyűj-
tőcsoportok által benyújtott) pályamunkák száma (összesen 264 tanuló 
vett részt a központilag elbírált pályaművek készítésében). Ez helyes és 
a jövőben is kívánatos, minthogy ilyen összefogással — megfelelő útmu-
tatás nyomán — egyrészt a kezdő pályázók és most induló szakkörök is 
értékes anyagot gyűjtöttek össze, másrészt mivel ily módon egy-egy 
vidék több helységéből is lehet a választott témára vonatkozó anyagot 
gyűjteni. 

5. A bíráló bizottság egységes véleménye szerint a pályázat idén is 
igen eredményes volt. A honismereti mozgalom céljainak megfelelően 
egyrészt jól szolgálta a pályázók szocialista hazafias nevelését, jelentő-
sen hozzájárult a szülőföld és a népi kultúra értékeinek megismerésé-
hez, a pályázók helyes népszemléletének kialakításához; másrészt igen 
sikeresen segítette azt is, hogy résztvevői megismerkedjenek a tudomá-
nyos munka módszereivel, s egyúttal jelentős tudománysegítő munkát 
végezzenek. A pályázók idén is jelentős mennyiségű, eredeti helyszíni 
gyűjtésből származó tudományosan felhasználható néprajzi és nyelvjá-
rási anyagot gyűjtöttek össze. A megítélt fokozatok száma, továbbá az a 
tény, hogy az arany és a bronz fokozatú pályamunkák aránya a leg-
utóbbi pályázathoz képest idén az arany fokozatúak javára tolódott e], 
valamint a pályamunkák átlagos terjedelmének nivellálódása (kb. 33 
lap) egyaránt azt tanúsítja, hogy a pályázók idén is a korábbinál még 
alaposabban, elmélyedőbben dolgoztak, azaz, hogy a diáknapi pályá-
zatok fokozatos fejlődése idén is megállapítható. 

E folyamatos fejlődés előmozdításában minden bizonnyal az egyik leg-
jelentősebb tényező a KISZ KB által évek óta rendszeresen és körül-
tekintően szervezett Országos Ifjúsági Honismereti Tábor, illetőleg a 
Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, a Népművelési Intézet és a 
KISZ KB által közösen létrehozott országos honismereti szakkörvezetői 
tanári tanfolyamok hatása. 
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6. Az idei pályázat pozitív értékelése természetesen nem jelenti azt, 
hogy a színvonal további folyamatos emelésének biztosítása érdekében 
ne lenne szükség további szervezési intézkedésekre, intenzívebb mód-
szertani segítségre. 

Szervezési szempontból elsősorban a felkészülés folyamatossá tétele 
lenne fontos, amit leginkább az 1975. évi diáknapi néprajzi-nyelvjárási 
pályázat mielőbbi kiírásával, népszerűsítésével lehetne előmozdítani. Ez 
egyúttal kiinduló pontja lenne a módszertani követelmények szélesebb 
körű propagálásának is. 

Módszertani szempontból főképp a népi kisiparok, a házberendezés, a 
lakodalmi szokások, valamint a népviselet és a népi díszítőművészet té-
makörével foglalkozó egyes pályamunkáknál mutatkoznak hiányosságok. 
A bírálatok ezekkel a maguk helyén részletesen foglalkoznak, azonban 
kívánatos lenne hozzáférhetővé tenni az e témákra s más fontos a ján-
lott témákra már jórészt korábban kidolgozott pályázati útmutatókat, 
kérdőíveket is, melyek nagy mértékben megkönnyítenék a szakkörve-
zetők, felkészítő tanárok munkáját . 

7. Az elkövetkező pályázatokra (nemcsak az 1975. évi diáknapi nép-
rajzi és nyelvjárási pályázatra, hanem az Országos Néprajzi és Nyelv-
járási Gyűjtőpályázat évenként kiírt ifjúsági tagozatára) való felkészítés 
szempontjából igen jelentős eredménynek tar t juk az idei Diáknapoknak 
azt az újítását, amely a néprajzi-nyelvjárási pályázók soproni országos 
tanácskozásának létrehozásával lehetővé tette a pályázatnak a legjobb 
pályázók előtti közvetlen értékelését és az ezzel kapcsolatos tanácsadást. 

Hasonlóképpen igen jelentősnek tar t juk azt is, hogy a KISZ KB Kö-
zépiskolai és Szakmunkástanuló Osztályának, a Hazafias Népfront Honis-
mereti Bizottsága támogatásával idén sikerült a pályázatnak az instruk-
tívan megfogalmazott részletes bírálatokat is tartalmazó eredményjegy-
zékét idejében sokszorosítania. Ezeknek a bírálatoknak valamennyi részt-
vevő iskolákhoz és pályázóhoz való eljuttatása bizonyára megtermi ió 
gyümölcseit, nemcsak a jövőbeli pályázati felkészülés, hanem a honis-
mereti szakköri munka tartalmasabbá tétele szempontjából is. Kikül-
désük azzal is szolgálja a pályázók szakmai fejlődését, hogy felhívja fi-
gyelmüket, milyen tekintetben lenne érdemes pályaműveiket az idei 
Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra — a megyék által 
megadott határidőkig — kiegészíteniük. 

8. A néprajzi-nyelvjárási pályázók említett soproni országos tanács-
kozásán 50 tanuló és 4 szakkörvezető tanár jelent meg. Itt került sor a 
pályázat összefoglaló értékelésére és országos eredményhirdetésére. (En-
nek kapcsán a jelenlévő pályázók megkapták okleveleiket, illetőleg a 
Soproni Diáknapok aranyfokozatos pályázói plakettjeiket is.) Ez után a 
bíráló bizottság csaknem teljes számban megjelent tagjai részletes mód-
szertani értékelést adtak az általuk bírált témakörökhöz tartozó pálya-
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munkákról. Ehhez kapcsolódva 5 pályázó részleteket mutatott be pálya-
munkájából, illetőleg 2 pályázó ismertette, hogyan készültek egyéni, 
illetve kollektív pályamunkáik. A legjobb pályaművekből rendezett nyil-
vános kiállítás, a tavalyi, Debrecen-nagyerdei Országos Ifjúsági Honis-
mereti Tábor nagy sikerű színes-hangos fi lmjének bemutatása, valamint 
a bíráló bizottság tagjainak személyes konzultációja hatékonyan egészí-
tette ki a jól sikerült tanácskozást. 

9. A központi bíráló bizottság tagjai a következők voltak: Dr. Kovács 
Ágnes, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa, 
Paksa Katalin, az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos mun-
katársa, Dr. Végh József, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa és Űjváriné dr. Kerékgyártó Adrienne, tudományos 
kutató, a Néprajzi Múzeum külső munkatársa, valamint e sorok írója 
(egyúttal a bíráló bizottság elnöke) 

Morvay Péter 

„Szóljatok játszók, regölők" 
Ezzel a furcsa, szokatlannak tűnő címmel indul meg 1974 elején a 

„Szóljatok szép szavak" három évre tervezett pályázatának második 
szakasza. A cím egyszerre utal a versengés tartalmára és a bemutatko-
zók körére: népköltészetünk remekeiből, népballadákból, dramatikus nép-
szokásokból összeállított, vagy kimutathatóan folklór fogantatású műso-
rok kerülnek — színpadképessé tett állapotban — a közönség elé. 

A háromfordulós pályázat első szakaszát mint ez ismeretes — Petőfi 
Sándor emlékének, költészetének szenteltük, a befejező harmadik sza-
kasz, amely 1974. őszétől felszabadulásunk harmincadik évfordulójáig tart, 
kifejezetten a honismereté, a helytörténeti műsoroké lesz. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a honismeret kiváló művelőinek ne akadna 
dolga a mostani fordulóban. A pályázatot kiíró szervezetek, intézmé-
nyek ugyanis elsősorban a helyi fogantatású műsorok feldolgozására 
gondolnak, azt szeretnék, hogy a rádió, esetleg a televízió, de minden-
képpen a megyei, területi és országos versenyek út ján egész hazánk 
lakossága megismerné egy-egy vidék népszokásait, népköltészetét. Ezért 
ter jedt ki a pályázati felhívás most nemcsak az amatőr színjátszócso-
portokra, irodalmi színpadokra, hanem a Röpülj páva-Körökre, a nép-
táncegyüttesekre, a bábjátékosokra, és — különösen a gyűjtő, feltáró, 
feldolgozó munkát illetően — a honismereti körökre, a néprajzi, hely-
történeti gyűjtőkre. 
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A felhívásra tehát egy egész ország megmozdulhat, s egy egész nép 
művészetének, költészetének, szokásvilágának bemutatásával fejlesztheti 
tovább nemzeti önismeretünket. 

A pályázat első, könnyebb szakaszának végéhez értünk. A Népműve-
lési Intézetbe a legtöbb megye beküldte nevezési lapjait — most jón 
a nehezebb, a témák feldolgozása, színpadra, pódiumra állítása. A neve-
zési lapokból az tűnt ki, hogy a pályázatot kiíró szervek a megmozdulás 
tömegességét illetően jól számítottak: e sorok írásának idejére Buda-
pestről és tizenhárom megyéből kereken 130 nevezés érkezett be. A leg-
több Bács megyéből (21), Budapestről és Csongrádról (16—16), Hajdúból 
(13) és Nógrádból (11). 

A témavilágot illetően mindössze illusztrálni szeretném a kört, néhány 
kiragadott példával, úgy, ahogyan még rendezetlenül sorbajönnek a ne-
vezési lapok iratgyűjtőmben: Lenti lakodalmas — helyi gyűjtés, Kádár 
Kata — balladafeldolgozás, Nézsa-környéki népszokások, Leánykérés — 
népi játék, Kisterenyéről, Summás vagyok — népdalokból szerkesztett 
műsor, Bárányi Ferenc: A lónak vett menyasszony — vásári komédia, 
Bánki lakodalmas stb., stb. E helyen csak arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy a bemutatott anyag nem lehet csupán néptáncok vagy népdalok 
elénekelt, illetve eltáncolt füzére: a népköltészetnek, a kimondott szó-
nak, a dramatikus-játékos keretnek a műben fontos meghatározó sze-
repet kell kapnia. 

A megyei bemutatók — az előzetes tervek szerint — 1974. január 1. — 
március 1. között zajlanak le. Ezeket a területi bemutatók követik. 
Örülnénk, ha a pályaművek kidolgozásában sikeresen működnének együtt 
a honismeret és a műkedvelő művészet jeles szakemberei. 

Bicskei Gáboi 

Előzetes 
1. Mire lapunk megjelenik, már megtörtént az 1973. évi, XXI. Orszá-

gos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat e r e d m é n y h i r d e t é s e . A z é r -
dekelt pályázók közvetlenül értesítést kapnak erről. A részletes ered-
ményjegyzék a Magyar Néprajzi Társaság kéthavonként megjelenő tag-
sági értesítőjében, a Néprajzi Hírekben kerül majd a szélesebb körű 
nyilvánosság elé. 

Az 1974. évi, XXII. Országos Pályázat lényegében az ideihez hasonló 
feltételekkel és határidőkkel, megyei és országos fokozatban, ifjúsági és 
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felnőtt tagozatban bonyolódik majd le. Az 1973. évi részletes pályázati 
felhívás, amelyet a Honismereti Híradó idei 1—2. számában közöltünk, 
megadja a szükséges támpontokat a jövő évi pályázati felkészülésre is. 
A l é n y e g : az eredeti helyszíni gyűjtést tartalmazó pályamunkákat két 
példányban, a megyei pályázati felhívásokban megadott határidőkig, a 
megyei múzeumigazgatóságok címére, a megyeszékhelyekre kell bekül-
deni. Az egyik példányt onnan továbbítják majd a Néprajzi Múzeumba, 
ahol még országos elbírálásban is részesülnek. (1973-ban szeptember 
30-ig kellett felterjeszteni a megyékben már elbírált pályamunkákat.) 

2. A Honismereti Híradó idei 1—2. számában közöltük az 1973. évi 
Országos Diáknapok Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatáriák. r é sz -
letes fehívását is. E pályázat tanulságait mostani számunkban külön 
cikkben elemezzük, de itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legkö-
zelebbi, 1975-ben sorra kerülő Országos Diáknapok néprajzi-nyelvjárási 
pályázatára már most kívánatos megkezdeni a felkészülést a szakkörök-
ben. 

A diáknapi néprajzi-nyelvjárási pályázat szervesen kapcsolódik az Or-
szágos Pályázathoz, s ezért ezeknek is eredeti helyszíni gyűjtést kell 
tartalmazniuk, s ezeket is két példányban kell majd beküldeni 1975 
elején, a megyei KISZ Bizottságok címére. 

Ugyanekkor kell majd beadni a másik, honismereti jellegű ifjúsági 
p á l y á z a t , az Országos Diáknapok Helytörténeti Pályázatára k é szü lő p á -
lyaműveket is. (Ez utóbbinak 1973-as eredményeivel lapunk következő 
számában részletesebben foglalkozunk.) 

3. A Honismereti Híradó említett idei 1—2. számának 50. lapján már 
hírt adtunk arról, hogy a népdalmozgalom fejlődésének elősegítése, a 
népdalkörök értékes helyi tapasztalatainak megismerése és megismer-
tetése céljából a Kórusok Országos Tanácsa — a Hazafias Népfront 
Honismereti Bizottságával és a Népművelési Intézettel, valamint más 
szervekkel társulva — pályázat meghirdetését határozta el, „a népdal-
körök mint művelődési közösségek" t é m a k ö r b e n . A p á l y a m u n k á k egy 
vagy több pávakör, népdalklub működésének, repertoárjának ismerte-
tését, módszertani tapasztalatainak összefoglalását kell, hogy tartalmaz-
zák, valamint javaslatokat a pávaköri mozgalom továbbfejlesztésére néz-
ve. A pályaművek legjobbjait, a tervek szerint, publikálnák. 

Ez a terv azóta kibővült, olyan tekintetben, hogy — változtatván a 
változtatandókat — nemcsak a népdalkörök, hanem a díszítőművészeti 
körök részvételét is vár ják a pályázaton. Ezzel összefüggésben „A nép-
dalkörök és díszítőművészeti körök mint művelődési közösségek" pályá-
zat előreláthatóan 1974. őszi beadási határidővel és ugyanezen év végi 
eredményhirdetéssel bonyolódik majd le. 

(Szerk.) 
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Tsz-történeti pályázat Pest megyében1 

Hazánk felszabadulás utáni 
gazdaságtörténetének egyik igen 
fontos fejezete a termelőszövet-
kezeti gazdálkodás története. A 
történetírónak sok esetben gondot 
okoz, és fog a jövőben is a szö-
vetkezeti mozgalom első éveinek 
megírása, hiszen a primer forrá-
sok, a tsz-ek irattári anyaga az 
esetek túlnyomó többségében 
vagy elpusztult, vagy meghatá-
rozatlan helyen lappang. 

A Pest megyei helytörténeti, 
krónikaíró mozgalom irányítói 
éppen ezért szorgalmazzák tsz-
történetek, krónikák elkészítését. 

A Hazafias Népfront megyei bi -
zottsága, a Pest megyei Tanács 
VB Művelődési Osztálya és a 
Pest megyei Levéltár minden év-
ben meghirdeti helytörténeti-kró-
nikaíró pályázatát. Az ez évre 
szóló, 1972. decemberében napvi-
lágot látott felhívás a korábbiak-
hoz képest bővült. Már nemcsak 
helytörténeti dolgozatokkal, éves 
falukrónikákkal lehetett pályázni, 
hanem külön kategóriában szó-
vetkezeti krónikákkal és a szö-
vetkezetek történetéről szóló pá-
lyamunkákkal is. Jó alkalom volt 
a pályázat kiírására az, hogy a 

szövetkezeti mozgalom ez évben, 
ünnepelte 25 éves jubileumát. 

A pályamunkákat 1973. szep-
tember 30-ig kellett beküldeni. A 
pályázat elbírálása most folyik. 

Bár a végleges eredményt még 
nem ismerjük, elöljáróban el-
mondhat juk: a felhívás nem ma-
radt válasz nélkül. Igaz, a szer-
vezők is igyekeztek segíteni. A 
munkák megírását a megyei ter-
melőszövetkezeti területi szövet-
ségek (Pest megyében három mű-
ködik) is szorgalmazták. A levél-
tár módszertani segédanyagot 
szerkesztett: Útmutató az elbe-
szélő termelőszövetkezeti krónika 
és történet elkészítéséhez címmel. 
(Külön is megjelent a Honisme-
reti Útmutató sorozat 13. számá-
nak függelékében. Budapest 1972. 
A füzet megszerezhető a Népmű-
velési Propaganda Iroda — 107. 
Budapest Gorkij fasor 45. — út-
ján. Ára 6 Ft). 

Tizenhat pályaműről kell dön-
teni. Ebből tíz monográfia, azaz 
egy-egy gazdasági egység egész 
történetét feldolgozó mű. Adataik, 
különösen a kezdeti évekből, igen 
megbecsülendők. 

E. T. 

1 Hasonló jellegű pályázatot hirdetet t Szolnok megye is. Ennek elbírálása is 
most folyik. (Szerk.) 
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Szerkesztői megjegyzés 

Időközben ismeretessé vált a pályázat e redménye: 
A tsz-történeti munkák közül 
I. dí jat (4000 Ft) kapott „A Hévízgyörki Dózsa Mgtsz törté-

nete, 1950—1972." c. munka. Szerzője: Dr. Bazan István, Hévíz-
györk. 

II. dí j (2500—2500 Ft): „A közös gazdálkodás 25 éve Nagyko-
vácsiban." Szerző: Szatmári Lajos, Nagykovácsi. — „A Pátyi 
Petőfi Mgtsz tör ténete 1949-től napjainkig". Szerző: Molnár 
Jenő, Páty. 

Felemelt III. dí j (2000 Ft): „A termelőszövetkezetek Sziget-
szentmiklóson." Vöő Imre, Szigetszentmiklós. 

III. dí j (1000 Ft): „A Váci Kossuth Mgtsz története." Lippai-
Nagy Antalné, Vác. 

A bizottság ezen kívül egy munká t 600 Ft, három munká t 
pedig 500—500 Ft ju ta lomban részesített. 

A szövetkezeti krónikák közül 
Felemelt I. dí ja t (2500 Ft) nye r t : „A Kocsár és Vidéke Taka-

rékszövetkezet 15 éve" c. munka . Szerzője: Antal Domokosné. 
Kocsér. 

II. d í ja t (1500 Ft) nye r t : „Majosháza község Ű j élet Mgtsz 
krónikája" . Graff Mátyásné, Taksony. 

III. d í ja t a bíráló bizottság nem adott ki. Két munká t 500— 
500 Ft ju ta lomban részesített. 

A pályázat keretében fa lukrónikákat és egyéb helytörténeti 
munkáka t is elbíráltak és jutalmaztak. 
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